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Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem na přestavbu technologické linky na 

lomu Zbraslav, patřící společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s..  Jejím úkolem je seznámit 

čtenáře s touto lokalitou, se stávajícím stavem celé provozovny a návrhem přestavby. 

Nedílnou součástí práce je technicko-ekonomické zhodnocení návrhu oproti současnosti 

a zároveň vyhodnocení dalších vlivů dosažených tímto návrhem jakými jsou efektivita, 

kvalita výrobků, hospodárnost a vliv na životní a okolní prostředí. 

 

Klíčová slova: technologická linka, ložisko, kamenolom, drtič, zásobníky 

 

 

Summary: 

This dessertation describes an improvement proposal of the reconstruction of 

technological and production line/machine in quarry Zbraslav, owned by KÁMEN 

Zbraslav, a.s.. Its goal is to introduce this location, existing condition of the whole plant 

and design of its reconstruction. An intergral part of the work is a technical and economical 

evaluation of the proposal compared to the present and also evaluation of other effects 

achieved with this proposal such as efficiency, product quality, economy and enviromental 

impacts. 
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Úvod 

Cíl práce 

Cílem předkládané práce je seznámení s lokalitou kamenolomu Zbraslav, patřící 

společnosti Kámen Zbraslav a.s. [6] a popisu způsobu těžby, dopravy, zpracování 

a expedice suroviny na lokalitě. Hlavním úkolem tématu zpracování této diplomové práce 

je navržení nové přestavby technologické linky na zpracování kameniva na druhém 

a třetím stupni drcení včetně vyčíslení a zhodnocení výsledných efektů této přestavby. 

Počátky kamenolomu Zbraslav 

Počátky kamenolomu Zbraslav jsou datovány od roku 1900. Na břehu Vltavy 

v obci Zbraslav vzniklo několik malých lomů, ze kterých postupem času byl vytvořen 

jeden veliký stěnový lom a to v roce 1947. Na počátku zde byla prováděna těžba ručně. Od 

roku 1920 se datují první zmínky o strojním zpracování kameniva. Hlavní kompletní 

výstavba technologické linky byla provedena v roce 1977. Polohou lomu a kvalitou 

suroviny se stala Zbraslav významným dodavatelem drceného kameniva pro oblast Prahy 

a okolí. Lomový kámen se z počátku používal hlavně na úpravu a zpevnění koryt řek 

Vltavy a Berounky a zároveň bylo použito kamenivo do čerstvých betonů při výstavbě 

přehrad a plavebních komor na řece Vltavě. Drtě a štěrky se používají ve stavebnictví ke 

stavbě komunikací, k výrobě čerstvých betonů a k výrobě obalovaného kamení. 

Před revolucí patřila provozovna státnímu podniku Středokámen s. p.. Od roku 

1994 a následnou privatizací byla až do roku 2014 majoritním vlastníkem nadnárodní 

společnost  Asamer Group. V tomto období prošla provozovna postupnou modernizací 

a zefektivňováním prováděných činností. Výsledkem těchto činností bylo snížení 

negativních vlivů na životní prostředí. 

V roce 2014 došlo transformací z původní společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. 

s r.o. ke vzniku nové společnosti a to změnou vlastníků a vlastnických práv. Vzniká tedy 

Kámen Zbraslav a.s.[6]. 
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Obrázek 1 - pohled na lom (vlastní foto) 

V současnosti patří kamenolom k největším a nejvýznamnějším provozovnám 

drceného kameniva v ČR. Roční těžba dosahuje cca 1 milion tun ročně. 



Libor Stejskal : Přestavba technologické linky kamenolomu Zbraslav 

2015  3 

1 Charakteristika lokality 

1.1 Báňsko-legislativní údaje 

Ložisko Zbraslav je ložiskem nevyhrazeného nerostu (stavebního kamene), 

o kterém bylo rozhodnuto (v minulosti) příslušnými orgány státní správy, že je vhodné pro 

potřeby a rozvoj národního hospodářství, a proto se toto ložisko považuje za výhradní ve 

smyslu horního zákona (§ 43, písmeno a). Rozhodnutí o výhradním ložisku vydalo MS  

ČSR č.j. GMO-10/81 ze dne 23.1.1981 na základě schváleného výpočtu zásob v KKZ 

v roce 1980. 

Původní dobývací prostor „Záběhlice (Zbraslav)„ o výměře 401.804,5 m2 byl 

stanoven rozhodnutím bývalého Středočeského KNV Praha č.j. 03007/61 ze dne 

12.9.1962. V evidenci SBS je veden v knize 7, folio 231. Na základě ověřených bilančních 

zásob a žádosti těžaře byl stanoven další DP „Zbraslav III - Jíloviště„ o výměře 504.125,0 

m
2
 tehdejším GŘ Čs. kamenoprůmyslu zn. DP-7326/86 ze dne 10.4.1986. Tento DP byl 

OBÚ Kladno č.j. 984/93/465/Ha/Vch dne 23.6.1993 zmenšen na současnou výměru 

95.437,6 m2 a je veden v evidenci báňské správy v knize 7, folio 1025. Chráněné 

ložiskové území (CHLÚ) „Zbraslav I„ bylo stanoveno rozhodnutím MŽP, odboru ochrany 

horninového prostředí ze dne 30.6.1994 č.j. 630.1396/94/H a nově upraveno dne 5. 8. 2002 

čj. 500/12/502 32/02. 

V současné době je dobývání ložiska stavebního kamene Zbraslav prováděno na 

základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně o povolení hornické činnosti 

v DP „Záběhlice - Zbraslav„ a „Zbraslav III - Jíloviště„ čj. 4570/II/02 ze dne 27. 6. 2002 

a č.j. 06452/08/02/002 ze dne 6.1.2009. Platnost současného povolení hornické činnosti je 

dána prostorem vymezeným v plánu otvírky a přípravy dobývání (POPD), ke kterému se 

vztahuje výše zmíněná rozhodnutí [1].   

1.2 Geografická charakteristika ložiska a okolí 

S výjimkou jižního okraje se ložisko nachází na území hlavního města Prahy, 

v obvodu části Prahy 5. Ložisko leží asi 0,5 km jižně od Prahy - Zbraslav, v katastrálním 

území Zbraslav, na levém západním břehu Vltavy u silnice II. třídy Praha - Měchenice – 
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Štěchovice. Netěžený jižní okraj ložiska leží v katastrálním území Jíloviště - 660175 (okres 

Praha-západ) ve Středočeském kraji [1]. 

 

Obrázek 2 - letecký pohled na kamenolom, zdroj: maps.google.com 

Těžené ložisko je na východě omezeno silnicí II. třídy Praha-Štěchovice a řekou 

Vltavou. Prostor lomu a výrobní technologie jsou komunikačně přístupné ze zmíněné 

silnice. Na jihu a jihozápadě je netěžený strmý svah, který je zalesněný. Západní hranice 

ložiska a DP Jíloviště prochází zrušeným komplexem rozhlasového vysílače Zbraslav. 

Technologické zařízení lomu s betonárkou leží na bázi lomu v úrovni 198 m n. m. Povrch 

ložiska dosahuje max. nadmořské výšky 350 m. 

Tabulka 1 - Nadmořské výšky etáží [1].   

Označení etáže úroveň paty  

m n.m. 

průměrné výšky etáže 

v m 

Skrývková etáž 332 3 

E 320* 329 19 

E 300* 308 18 

E 280 290 20 

E 260 265 24 

E 240 240 24 

E 220 218 24 

E 200 198 17 
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1.3 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika 

Zbraslavské ložisko je neoproterozoického stáří, regionálně patří ke kralupsko-

zbraslavské skupině, jako tzv. zbraslavský pruh, který je protažen ve směru SV-JZ, je max. 

8,5 km dlouhý a 1 km široký (součást antiklinály Cukráku). Kralupsko-zbraslavská 

skupina je tvořena komplexem velmi slabě metamorfovaných, převážně peliticko-

psamitických hornin, výjimečně i psefitických pyroklastik, tufů a tufitů s vložkami efuzív 

bazického až kyselého rázu (spility, andezity, ryolity, keratofyry). V prostoru ložiska 

a okolí je skupina reprezentována prakticky jen davelským souvrstvím, které má v nejvyšší 

části prokřemenělé břidlice lečických vrstev. Mladší štěchovická skupina (dříve 

označovaná jako pospilitová série) je tvořena flyšoidním komplexem páskovaných břidlic, 

prachovců a drob. V těsném severozápadním sousedství ložiska probíhá závistský 

přesmyk, kterým byly vyzdviženy a na svrchnoproterozoické sedimenty nasunuty 

paleozoické ordovické sedimenty. Ložiskové těleso je obnaženo údolním zářezem řeky 

Vltavy. 

Ložisko je protaženo ve směru průběhu davelského souvrství (SV-JZ) v délce 

téměř 1,5 km, s max. šířkou 0,75 km a průměrnou mocností 55-130 m v těžené části a až 

150 m v netěžené jz. části. Ve spodní části davelského souvrství o mocnosti cca 200 m se 

vyskytují spilitové příkrovy dosahující mocnosti desítek metrů. V sv. části souvrství, jehož 

mocnost se pohybuje okolo 500 m, se spility nevyskytují, registrovány byly jen extruzivní 

brekcie keratofyrů, resp. tufové aglomeráty [5]. 

Převládající složkou ložiskové výplně jsou pyroklastické (vulkanodetritické) 

sedimenty. V podstatě jde o slabě metamorfované a diageneticky zpevněné tufy ryolitu 

a dacitu. Popelové a pískové tufy, tufity a v poněkud menší míře tufové aglomeráty se 

vyskytují až v několik desítek metrů mocných vrstvách, nebo se střídají mezi sebou, anebo 

i se sedimenty v různě mocných vrstvách (jejich mocnost může být i 0,5 m). Někdy do 

sebe vertikálně nebo i laterálně přecházejí, takže jejich prostorové rozlišení a vymezení je 

obtížné. Z klastických terigenních sedimentů jsou přítomny prachovce a jílovité břidlice, 

které tvoří výjimečně mocnější polohy. Často obsahují pyroklastickou příměs a přecházejí 

do tufitických prachovců a břidlic. Tufové aglomeráty tvoří několik ojedinělých dobře 

odlišitelných poloh o mocnosti od několika decimetrů až do 15 m, a to spíše v jv. části 

ložiska. Spility, resp. paleobazalty, tvoří až 25 m mocnou polohu při severním okraji lomu, 
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která byla již dříve interpretována jako intruze. Druhá ložní poloha mocná 35-60 m 

uprostřed lomu má charakter tektonického nebo lávového příkrovu. Ve svislých vrtech 

byly ještě zastiženy příbuzné horniny bazického charakteru. Mladší žilné horniny jsou 

zastoupeny lamprofyrem a syenitovým porfyrem. Lamprofyr (mineta) tvoří pravou žílu 

směru ZSZ-VJV s úklonem 65-85° k JJZ, a větví se na dvě slabší žíly o mocnostech 0,7 – 

1,0 m. Syenitový porfyr tvoří až 5 m mocnou strmou žílu v tektonicky predisponovaném 

směru SZ-JV. Výjimečně byla zjištěna i křemenná žíla až 0,6 m mocná (ve vrtu V 106). 

Křemen s karbonátem vyplňují tektonické trhliny (mocnosti až v decimetrech, častěji jde 

jen o tenké žilky a prožilky, ve kterých bývá ojediněle i pyrit). 

Davelské souvrství má generální směr SV-JZ až VSV-ZJZ se středním úklonem 

k JV až JJV. Ložisková výplň je poměrně intenzivně rozpukána a mezi puklinami 

převládají pukliny směru SZ-JV se strmým úklonem k SV (viz příloha A3). Další výrazné 

pukliny mají směr SV-JZ s úklonem k SZ a S-J se strmými úklony na obě strany. 

Ložiskem prochází řada zlomů, mezi nimiž dominují příčné zlomy směru SZ-JV se 

zvlněným průběhem a úklonem k SV. Zlomy směru zhruba S-J, se směrovými odchylkami 

k SSV i JJV, jsou ukloněny obvykle k Z (55-80°) transformují průběh závistského 

přesmyku. V lomu byly zjištěny i zlomy směru zhruba Z-V (tzv. párové systémy se zlomy 

směru S-J), v netěžené části ložiska je nejvýraznější tektonická linie v morfologicky 

výrazné terénní depresi na jižním okraji ložiska.  

Přípovrchové partie sedimentárních hornin (pískové tufy a aglomeráty) a podél 

tektonických linií bývají silněji navětralé, resp. obsahují vyšší podíly jílových minerálů. 

Mírnější navětrání hornin dosahuje hloubky až 20 m (např. ve vrtu V 302), limonitizaci lze 

pozorovat na dvou svrchních etážích. V denudovaných strmých svazích k Vltavě je 

navětrání menší (max. 5 m), a vzhledem ke strmým svahům je provádění strojní skrývky 

nemožné. Mladší pokryv zvětralin tvoří převážně jílovité svahové hlíny s drobnými 

kamenitými úlomky. Zahliněné kvartérní štěrkopísky byly zastiženy jen v severozápadní 

části ložiska. 

Hydrograficky přísluší zkoumané území k povodí Vltavy, protékající při 

východním okraji ložiska od jihu k severu. Ložisko náleží k hydrogeologickému rajónu 

číslo 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. 
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Ložisková výplň je tvořena z převážné části skalními horninami svrchního proterozoika, 

které mimo svrchní zvětralé partie jsou jen slabě puklinově propustné. Větší pohyb 

podzemní vody je vázaný jen na pásma tektonického porušení a hustého rozpukání. 

Zvětralinový plášť tvořený nesoudržnými produkty větrání skalního podkladu má 

propustnost úměrně větší podílu horninových úlomků a nepřímo úměrnou podílu hlinitých 

a jílovitých částic. 

Hydrogeologické poměry ložiska jsou vcelku jednoduché, neboť stávající těžební 

báze lomu leží asi 8 m nad hladinou sousední Vltavy. V dříve uvažovaném jámovém 

zahloubení lomu pod úroveň hladiny řeky, tj. na těžební bázi 180 m n. m., nebylo možno 

vyloučit přítomnost příčných drenážních zón a existenci zvýšených přítoků podzemních 

vod z horninového masívu anebo naopak z Vltavy do lomu [5].  
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2 Popis problematiky související s návrhem 

řešení 

Téma diplomové práce jsem zvolil s ohledem na to, že jsem již 12 let zaměstnán 

u společnosti KZ a posledních 6 let jsem působil na provozovně lom Zbraslav jako hlavní 

mistr provozovny. Během této doby jsem měl příležitost pozorovat provoz a to mě dovedlo 

k tomuto tématu „Přestavba technologické linky v kamenolomu Zbraslav“. 

Kompletní výstavba technologické linky byla provedena v roce 1977. V tehdejší 

době dosahovaly parametry špičkové úrovně. Zařízení bylo projektováno a vybudováno 

hlavně pro zpracování a výrobu štěrku. S tím souvisí hlavní důvod navrhované změny. 

Postupem času s nároky na skladbu, parametry a kvalitu hotových frakcí je vyvíjen větší 

tlak ze strany zákazníků na finální výrobek. Drtě a štěrky se používají v současné době ve 

stavebním průmyslu ke stavbě a údržbě liniových staveb, k výrobě asfaltových směsí a na 

výrobu čerstvého betonu. Poměr a hlavně požadavky na složení množství hotových 

výrobků donutilo v roce 1990 společnost k úpravě linky na zpracování kameniva.  Tato 

úprava spočívala v doplnění technologické linky o čtvrtý stupeň viz technologické schéma. 

Byl doplněn uzel na zpracování drtě o stroj BD 12, který měl za úkol upravit frakce na 

požadovaný tvarový index. Tato úprava přinesla požadovaný efekt a vyřešila jistým 

způsobem problém. Takto funguje způsob zpracování dodnes. 

2.1 Nevyužití strojů 

V současné době je hlavní technologická linka zavážena pevnými dumpery. 

Provoz je dvousměnný od 6 do 21 hod. Množství potřebné k denní produkci na hlavní lince 

je cca 4000 tun. Hodinový výkon potřebný pro plynulý provoz je cca 300 - 360 tun (záleží 

na skladbě suroviny, klimatických podmínkách a požadovaných frakcích). Pro zajištění 

tohoto množství je zapotřebí dvou vozů. Cyklus jednoho vozu trvá cca 10 až 15 minut, 

záleží na vzdálenosti těžby od drtiče a za toto období je přivezeno cca 45 až 50 tun. Auta 

jsou nakládány jedním těžebním strojem. Při takovémto režimu se dá s jistotou tvrdit, že 

těžební stroj není plně vytížen. Vozy dosti často stojí před primárním drtičem KKD 1200 

a v tuto chvíli jsou také nevyužity. Jelikož kapacita linky je omezena a není zde žádný 

vyrovnávací zásobník, je celá těžba závislá na výkonu linky. Jedním z důvodů 

navrhovaných změn je efektivnější využití strojů zásobujících provoz. 
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Dalším důvodem souvisejícím s problematikou je i vytíženost dalších strojů, 

kterých je potřeba k závozu materiálu i na druhou technologickou linku zpracovávající 

materiál z horních partií lomu. Ke zmíněnému zpracování na semimobilní lince je potřeba 

denně cca 1200 tun. Návoz je realizován jednou za dva až tři dny vždy na ranní směně, a je 

prováděn třemi dumpery a jedním těžebním strojem. Ve dnech, kdy není zapotřebí svoz 

rubaniny na semimobilní linku, tyto auta stojí bez využití. Co se týká obsazení strojů je 

tedy potřeba buď tří strojníků na zajištění potřebného množství rubaniny pro hlavní linku 

nebo sedmi strojníků (zaváží-li se materiál i na semimobilní linku). Jsou to nevyrovnané 

počty potřebných pracovních sil a jelikož je kladen důraz na efektivní využití strojů i lidské 

práce, dochází zde k velkým výkyvům v potřebě lidských sil. 

2.2 Plynulost toku materiálu 

Jak jsem již zmínil v předchozím popisu, většinou dochází k čekání automobilů 

před primárním drtičem KKD 1200. Nastávají ovšem i situace, kdy není drtič zásobován 

z různých provozních důvodů, a tím není zajištěn plynulý tok materiálu po lince. Dochází 

k nezaplnění drtičů a tím jsou zhoršovány podmínky pro výrobu kvalitních drtí. Navíc tato 

skutečnost má i velmi negativní vliv na životnost těchto strojů. Správně a nedostatečně 

zaplněný drtič surovinou ztrácí na životnosti nerovnoměrným opotřebením a zatěžování 

a zvyšují se u něj i rizika poruch. 

Jako zásadní problém spatřuji ve skutečnosti, že není v technologické lince 

zabudován vyrovnávací zásobník nebo meziskládka. Je zřejmě, že jeho zakomponování do 

stávajícího terénu a konstrukcí není vůbec snadné a po ekonomické stránce se jedná 

o nákladnou investici. 

Při současném toku materiálu není zajištěn zpětný okruh pro drcení větších frakcí 

resp. dochází k tomu až na konci linky, kde je  materiál dopravován zpět na předrcování 

dlouhou dopravní cestou viz technologické schéma, což zvyšuje náklady a následně cenu 

výrobků [2]. Přepravované kamenivo procházející dlouhými cestami na předrcení a 

třídírnu zbytečně znovu opotřebovává veškeré komponenty, se kterými přichází do styku. 

Jedná se o samotné pasové dopravníky, skluzy, přesypy, síta a třídiče. 
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Obrázek 3 - technologické schéma 



Libor Stejskal : Přestavba technologické linky kamenolomu Zbraslav 

2015  11 

3 Stávající stav 

Technické vybavení pro těžbu, dopravu a zpracování suroviny je ve vlastnictví 

těžební organizace KÁMEN Zbraslav, a.s.. Většinu prací si zajišťuje provozovna vlastním 

technickým vybavením obsluhovaným vlastními proškolenými pracovníky. 

3.1 Odlesňování a skrývky 

Odlesňovací práce jsou prováděny externí firmou. Jinak je tomu v případě 

skrývání kulturní vrstvy půdy, která je deponována na vrchní etáži. Ta bude v budoucnu 

použita k rekultivačním pracím, vytváření ochranných valů a k vyrovnávání terénu 

a tvorbě okolního prostředí. Skrývkové práce jsou prováděny vlastními prostředky. 

Převážně je na tuto práci využíván dozér a čelní kolový nakladač, jehož hlavní činností je 

však práce u těžební stěny a nakládání z odstřelu. 

 

Obrázek 4 - provádění skrývkových prací nakladačem Komatsu WA 600 (vlastní foto) 

3.2 Vrtací a trhací práce 

Na provozovně Zbraslav jsou prováděny trhací práce velkého a malého rozsahu 

(dále jen TPVMR). Provádění trhacích prací velkého a malého rozsahu bylo povoleno 

rozhodnutím OBÚ čj: 2942/I/03/531.1/ŽÁK/VCH ze dne 16. 4. 2003. 
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V současné době zde veškeré trhací práce v lomu Zbraslav provádí dodavatelská 

firma  WELKL se sídlem Svépomoci 299, Praha 5 - Zbraslav, 156 00. Tato společnost je 

zastoupena panem Janem Klusoňem a panem Bc. Tomášem Klusoňem. Firma Welkel má 

k této činnosti veškerá oprávnění a zároveň i dlouholeté zkušenosti se všemi druhy 

odstřelů. Surovina je na provozovně rozpojována výhradně clonovými odstřely [7].  

Vrtací práce jsou prováděny vlastními silami. Jsou zde používány vrtací soupravy 

značky Tamrock Pantera 900 (viz obr.) a vrtací souprava Tamrock Pantera 1100 s ohledem 

na její výkon, kvalitu provedení vrtu a zároveň její bezpečnou pohyblivost na 

housenicovém podvozku. Vrtání příklepovým způsobem je zde dlouhodobě ověřeno. 

Používané stroje mají možnost vrtání průměrů vrtů od 80mm až do 125mm. Hloubky 

realizovaných vývrtů pro clonové odstřely jsou nejčastěji 18m až 23m. Průměr vývrtů je 

obvykle 98mm. Vzdálenost roztečí jednotlivých vrtů a řad je dána projektovým výpočtem 

pro každý odstřel samostatně. Počet řad se na jednotlivých etážích většinou pohybuje od 

dvou do třech. O průběhu vrtacích prací se vede záznam ve vrtném deníku, do kterého jsou 

zaznamenávány všechny patřičné záznamy podle platných vyhlášek a předpisů pro jejich 

provádění [2]. 

Pro TPVR jsou používány průmyslové trhaviny Perunit E 65/2500 a EMSIT 

V 65/2500, rozněcovadla a rozbušky DeM-Sicca v součinnosti s Indetshock MS 25/50. 

Každý CO musí být řádně nahlášen 24 hod před jeho realizací na OBÚ, policii České 

Republiky a na příslušné obecní úřady. Na provozovně Zbraslav je v současné době 

vybudován sklad trhavin, ale z provozních důvodů není používán a ani do budoucna se 

o něm neuvažuje jako o skladu, který by byl opět obkládán. Z těchto důvodu se trhaviny 

pro každý odstřel zvlášť dovážejí ze skladů dodavatele trhavin  firmy EXPLOSIVE 

Service a.s.. 

Opakované nabývání výbušnin je povoleno rozhodnutím OBÚ 

č.j. SBS/15276/2014/OBÚ-02/2 ze dne 22.5.2014.  
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Obrázek 5 - vrtací soupravy TAMROCK Pantera 900 (vlastní foto) 

Vlastní průběh odstřelů probíhá podle platných vyhlášek, předpisů 

a technologických postupů pro jejich provádění. Jedním odstřelem dojde k rozpojení cca 

15 000 až 25 000 tun horniny. Trhací práce jsou dosti omezeny blízkou zástavbou. 

Clonový odstřel se provádí 2x týdně s povinností hlášení na příslušné úřady. Zároveň 

dochází při samotném odstřelu k uzavírání bezpečnostního okruhu a uzavírání dopravy na 

komunikaci  I. třídy Praha – Štěchovice dle rozhodnutí Odboru dopravních agend 

Magistrátu hl.m. Prahy č.j.  MHMP-1624952/2014/ODA-04/Jv z 12.11.2014. 

3.3 Nakládání rubaniny 

Skrývkové práce jsou prováděny vždy s předstihem před samotnou těžbou ve 

skrývkovém řezu. Těžby generálně postupují od severu směrem k jihu až jiho – západně. 

Vždy je vedeno v patrnosti, že musí být zachovány dopravní cesty na jednotlivé těžební 

řezy a to minimálně 20m. široké [2]. 

Z důvodu velkého plošného rozsahu kamenolomu, množství zpracovávaného 

kameniva a selektivní těžby je na lokalitě k dispozici více nakládacích strojů. Ty jsou 

nasazovány dle aktuální situace a potřeby těžby z jednotlivých etáží. Horní partie, kde je 

výskyt zvětralých hornin, a materiál je zpracováván mimo hlavní linku a to na lince 

semimobilní, je nasazován stroj CAT 349 E. Jedná se o pasové lopatové rypadlo o celkové 

hmotnosti cca 55 tun, které je v současnosti připraveno pracovat i s rozrývacím hákem 
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a přídavným hydraulickým kladivem. Obsah lopaty tohoto stroje je 3,2 m
3
. Výhoda tohoto 

nakládacího prostředku je jeho variabilita při rozdružování horniny. Díky tomu není nutno 

vždy přistupovat k rozpojení horninového masivu pomocí trhacích prací, což vede k úspoře 

financí a zároveň omezení trhacích prací v horních etážích, které jsou v bezprostřední 

blízkosti osídlené části Baně v Praze Zbraslavi. 

 

Obrázek 6 - pásové rypadlo CAT 349 a pevný dumper CAT 773 F (vlastní foto) 

V níže položených partiích je pro nakládku nasazován stroj Liebherr R964 B. 

Tento stroj je osazen na housenicovém podvozku jako předchozí lopatové rypadlo. Rozdíl 

v technologii nakládky je ale patrný, jelikož toto rypadlo má tzv. vrchové nakládání. Stroj 

vážící cca 65tun s lopatou o objemu 4,2m
3
 má k dispozici pro sekundární rozpojení 

demoliční kouli.  
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Obrázek 7 - pásové rypadlo – Liebherr R 964 B s demoliční koulí (vlastní foto) 

Jako třetí stroj připravený k nakládání rubaniny a provádění skrývkových prací je 

kolový nakladač Komatsu WA600. Stroj je na provozovně především z důvodu jeho 

mobility, rychlosti nakládky, rovnání přístupových cest na etážích a zároveň se dá použít i 

jako expediční nakladač, popřípadě je možné jeho další využití při zásobování semimobilní 

linky na počvě. Další nespornou výhodou tohoto nakladače je urovnávání skládkových dep 

hotových výrobků. Stroj vážící téměř 55 tun je osazen ochrannými řetězy. Jeho těžební 

robustní lopata o objemu 7 m
3
 je přizpůsobena na velmi těžké podmínky těžby. 

3.4 Svoz rubaniny 

V kamenolomu je řešena doprava suroviny výhradně kolovou technikou. Páteřní 

komunikace spojující všechny těžební etáže má asfaltový povrch a je celá osazena 

automatickým skrápěcím zařízením. Přívod vody zajišťuje vrt sloužící k zásobování vody 

na této komunikaci. Zkrápění může být rovněž ovládáno i z kabiny všech dumperů 

zajišťující odvoz rubaniny. Jednotlivé řezy jsou dále zkrápěny cisternou vybavenou kropící 

lištou na podvozku Tatra T815, kterou se zkrápí pouze požadovaná etáž převážně v letních 

měsících. 

Při výstavbě komunikací pro automobilovou dopravu bylo hleděno na bezpečnost 

dopravy a na možnost zásobovat úpravnu i v nepříznivých klimatických podmínkách 

zimního období. Pro zajištění bezpečného a plynulého provozu je nutné dodržování 
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dopravního řádu provozovny, jednotlivých bezpečnostních předpisů, vyhlášky pro pozemní 

komunikace a dalších nezbytných opatřeních. 

Odvoz suroviny je zajištěn robustními pěti stroji CAT řady 773. Tyto dumpery 

jsou poháněny dvanáctiválcovým vznětovým motorem s celkovým užitným zatížením 

55tun. Korba, která má objem 35m
3
, je speciálně upravena Hardoxovou výplní pro 

nadměrné kusy.  

3.5 Drcení a třídění 

3.5.1 Semimobilní linka 

Jak již bylo zmíněno, v kapitole č.2 Popis problematiky související s návrhem 

řešení, k úpravě rubaniny dochází na dvou nezávislých technologických linkách. V prvním 

případě se jedná o semimobilní technologickou linku, na které je zpracovávána surovina 

z horních „skrývkových“ partií. Jedná se o horninovou směs, která má díky složení a jejím 

vlastnostem horší parametry než surovina ve spodních etážích. Dumpery tuto rubaninu 

dováží na etáž 220 m. n. m. a zde je sklápěna na deponii na počvu. Množství skladovaného 

materiálu je cca 5000 tun. Z deponie je materiál nakládán čelním kolovým nakladačem 

Liebherr L576 do násypky s podavačem. Tento stroj vážící cca 26tun má objem lopaty 

4,5m
3
. Dále surovina pokračuje přes čelisťový drtič od výrobce Přerovské strojírny 

označením DCD. Po prvním stupni následuje stupeň druhý, který je osazen kuželovým 

drtičem. Drtič dodala firma Metso Minerals a jedná se o stroj s označením GP 100. Ke 

třídění hotových výrobků dochází na čtyřplošinovém třídiči VTK 1600x4000mm od 

společnosti DSP.  

Na této lince, která má hodinový výkon cca 150 tun, se pracuje většinou 

v jednosměnném provozu. Při potřebě větší výroby je možno osadit linku osádkou a 

vyrábět materiál i na druhé směně. Linka potřebuje být zásobována rubaninou na depo 

dvakrát až třikrát týdně. Při nasazení 3 vozů je naváženo asi 450 tun za hodinu.  

Vyrobený produkt je možno ihned nakládat a expedovat nebo je deponován 

v bezprostřední blízkosti linky. Jedná se o materiál frakce 0-32mm, 0-63mm, 32-63mm, 

63-125mm. Kvalita výrobků je označena třídou B a C. 
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Obrázek 8 - technologické schéma semimobilní linky 
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3.5.2 Hlavní technologická linka 

Provoz technologické linky je rozdělen na dvě denní pracovní směny. Vzhledem 

k charakteru provozu technologické linky i návazné potřeby odběratelů při nečekaných 

poruchách či jinak vynucené odstávce těžby nebo výrobního zařízení, je možno provoz 

zpracovatelské linky výjimečně časově rozšířit. 

3.5.3 Drcení suroviny 

Stejně jako v předchozí kapitole je i zde materiál z odstřelu dovážen na etáž 

s nadmořskou výškou 220 m, kde dochází k plnění drtiče přímo z dumperů navážejících 

nerostnou surovinu. Jedná se o surovinu vyšší kvality, než je tomu na semimobilní lince. 

Množství zásobující tento drtič je regulováno dispečerem sedícím na velínu technologické 

linky, který pomocí signalizace dává pokyny pro sklápění nebo pozastavení vysypávání 

rubaniny. 

Současný proces úpravy materiálu [4] z odstřelu začíná primárním drcením na 

kuželovém drtiči označeném  KKD 1200. Fragmentace výstupního zrna, která je z části 

zachycována v malém zásobníku pod drtičem KKD 1200 je 0-450mm. Materiál je 

následně pomocí pasových dopravníků dopraven na dvouplošinový hrubotřídič VTK. Dále 

následuje sekundární drcení na kuželovém drtiči SY 1045 a nebo KDH 1500. Odtud je 

surovina dopravena na tříplošinolvý hrubotřidič DRAGON a dále pak na kalibrátor BD 12. 

Výstavba uzlu s kalibrátorem BD 12 byla jedním z posledních vážnějších přestaveb 

v technologii. Byl pořízen hlavně z důvodu vytvoření lepšího tvarového indexu, což 

v určitém směru splnilo očekávání. 

3.5.4 Třídění suroviny 

Veškerý podrcený materiál je přiváděn po jednom pasovém dopravníku do 

zásobníku, ze kterého jsou pomocí rozřazovacího zařízení zásobovány dvě na sobě 

nezávislé třídící linky označené písmeny A a B viz technologické schéma. Třídírna je 

vybavena hrubotřídiči DSP o rozměrech 6500x2500mm  a čtyřmi moderními třídiči 

BINDER o rozměrech 8000x2500mm, na kterých dochází k finálnímu třídění hotových 

výrobků. Kromě zmíněných třídičů jsou zde k dispozici ještě BINDER Bivitek o rozměru 

6000x2250mm  a VTK od firmy DSP. 
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Materiál je rozdělen na jednotlivé frakce v rozsahu 0-125mm (0-4mm, 0-2mm, 2-

4mm, 4-8mm, 8-16mm, 8-11mm, 11-16mm, 16-32mm, (16-22mm, 11-22mm), 32-63mm 

a 63-125 mm, které se expedují nákladní automobilovou dopravou ze zásobníků.  

3.5.5 Odsávání a zkrápění 

K zamezení nežádoucího rozletu prachu je technologická linka vybavena 

skrápěcím systémem, jenž je rozveden po celé lince. Ze stejného důvodu je zde k dispozici 

také odsávání prachových částí. Odsávání je používáno pouze v zimním období,  kdy je 

voda zamrzá. Používání odsávání je energeticky náročnější, což se projevuje 

v ekonomickém výsledku. 

3.5.6 Příprava a spuštění hlavní linky 

Před spuštěním vydá dispečer na jednotlivé uzle zvukové výstražné znamení. 

Obsluhy jednotlivých uzlů musí odsouhlasit možnost bezpečného spuštění linky. Dispečer 

poté spustí přerušovaný zvukový signál a může zahájit spuštění linky. 

Linka se spouští od konce proti toku materiálu. Začíná se třídírnou, buď linkou A 

nebo linkou B, nebo oběma současně. Linka A začíná třídičem 409, pak následuje pas 410, 

411, poté se spustí třídič 412, dále pas 413 a 414 a třídič 415. Po rozběhnutí třídiče 415 

může dispečer spustit podávací pas 415-2 a poslední na řadě je vibrační podavač 416. 

Linka B začíná třídičem 401, dále se spustí pas 402 a 403, následuje spuštění třídiče 404, 

poté pasu 405 a 406, dále pak třídiče 407 a po jeho rozjetí je možné spustit podávací pas 

407-3, dále se spustí vibrační podavač 408. Jako poslední se spouští hlavní pas M417. 

Další technologický uzel, linka DRAGON, se spouští v pořadí pas M1, M2, drtič 

BD12, pas M3, HT DRAGON, pas M4 a poslední pas M5. V případě poruchy na lince 

DRAGON je možné pas M5 pustit na reversní (zpětný) chod a tok materiálu vynechá linku 

DRAGON. Ze sekundárního drcení jde rovnou na třídírnu.  

Další technologický uzel, sekundární drtírna, se spouští v pořadí reversní 

odvalový pas 206 a 207 v případě, že je surovina suchá a nezahliněná nebo pas 205, 

reversní odvalový pas 206 a 207 v případě, že surovina je mokrá nebo zahliněná. Podle 

směru pasu 206 je materiál 0-16mm transportován na hlavní technologickou linku nebo do 

odvalového zásobníku. Poté se spouští kuželový drtič M211. U M211 nejprve dispečer 
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ručně spustí řídké mazání drtiče. Po průtoku oleje drtičem, které je signalizováno 

dispečerovi, je možné spustit samotný drtič. Dále následuje třídič M212, pas 213 

a poslední vibrační podavač 115 a 116. 

Před spuštěním dalšího technologického uzlu, primárního drtiče, dispečer nejdříve 

spustí řídké mazání drtiče a po průtoku oleje drtičem, které je signalizováno dispečerovi, je 

možné spustit samotný drtič. 

Dále má dispečer možnost předrtit frakce 16-32mm, 16-22mm, 32-63mm, 63-

120mm z expedičních zásobníků na třídírně na třetím stupni drcení. Spouštění je v pořadí 

pas 214, dále pas 301, pak drtič M302 nebo M304 podle potřeby. Dále následuje podavač 

303 nebo 305, podávací pas 306, pas 418 a podávací vibrační vana, podle toho, kterou 

frakci je potřeba předrtit. 

3.6 Expedice a skládky 

V současné době činí celkové množství hotových produktů cca 350 tis. m
3
 

drceného kameniva ročně. Ze zásobníků jsou nakládány na dopravní prostředky, nebo 

uloženy na dočasných deponiích na pozemcích k tomuto účelu přizpůsobených. Hotové 

výrobky jsou dopravovány na zmíněná depa nákladními vozy. Jedná se o nákladní 

automobil Tatra Phoenix a vůz značky Man s označením TGA. Oba tyto vozy jsou 

vybaveny pohonem 8x8, což je nezbytně nutné pro vyvážení na deponie, které vyžadují 

auta s tímto pohonem všech kol. Objem korby těchto nákladních vozidel je shodný a to 

16m
3
. 

Expedice je realizována kolovými nakladači, které jsou osazeny cejchovanými 

vážními zařízeními od firmy Vetra. Hlavním expedičním strojem je čelní kolový nakladač 

CAT 972 H. Stroj vážící 27 tun má lopatu s rovným výměnným břitem o objemu 4,5 m
3
. 

Vážení a tisk dodacích listu probíhá v areálu kamenolomu na expedici. Jsou zde 

k dispozici dvě vážící zařízení z důvodu plynulosti anebo poruchy jedné z nich. 

Průběžně (jednou týdně) je kontrolována kvalita suroviny ve vlastní laboratoři 

Zbraslav. Dvakrát ročně jsou prováděny atesty výrobků ve státních zkušebnách.  
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Obrázek 9 - nákladní automobil Tatra Phoenix (vlastní foto) 

3.7 Zázemí kamenolomu 

Nedílnou součástí zázemí provozovny lomu Zbraslav tvoří prostory zajišťující 

plynulý chod, čisté prostředí a bezpečné čerpání pohonných hmot. 

3.7.1 Mycí linka 

V roce 2003 byla na provozovně vybudována mycí linka, která byla postavená pro 

mytí veškeré těžební kolové a pasové techniky na provozovně. Linka splňuje nejpřísnější 

parametry pro ochranu životního prostředí v souvislosti s nedalekou řekou Vltavou. 

3.7.2 Čerpací stanice pohonných hmot 

Pohonné hmoty jsou dodávány na provozovnu společností OMV. Nádrž o objemu 

32 000 litrů je plněna z automobilových cisteren. Tankování těžebních strojů pracujících 

na těžebních řezech je zajištěno rozvozem vlastní cisternou AVIA o objemu cisterny 3000 

litrů. Výstavba čerpací stanice byla provedena podle požadavků dotčených orgánů státní 

správy a správců sítí, tak aby nedošlo k neočekávaným událostem.  
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3.7.3 Dílny 

Velmi důležitými prostory jsou dílny. Jedná se o automobilovou dílnu a dílnu 

zámečnickou, která je v průběhu let stále nově vybavována modernějšími prostředky 

a zařízeními důležitými pro zajištění oprav a údržby veškeré techniky a technologie. 

3.8 Základní opatření proti vzniku závažných provozních 

nehod (havárií) 

Celý provoz lomu Zbraslav podléhá režimu zákona 44/1988 Sb. (Horní zákon) 

v platném znění a musí se řídit všemi zákony, vyhláškami a předpisy vydanými podle 

tohoto zákona, dále zákonem 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě v platném znění a ustanoveními následujících báňských a bezpečnostních 

předpisů (vyhlášek): 

 Vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů[3]   

 Vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění 

pozdějších předpisů  

 Vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů  

Řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou přesně 

stanoveny v platné provozní dokumentaci a dalších dokladech vyhotovených závodním 

lomu a bezpečnostním technikem: 

 technologický postup pro dobývání  

 dopravní řád 

 pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a zařízení 

 havarijní plán zpracovaný organizací ve smyslu § 18 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 

Sb. a č. 51/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 technologický postup pro provádění trhacích prací malého rozsahu 

a generální technický projekt pro provádění trhacích prací velkého rozsahu 
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 plán opatření pro případ úniku ropných látek schválený odborem výstavby 

Magistrátu hl. m. Prahy 

 povodňový plán pro provoz kamenolomu Zbraslav, schválený usnesením 

rady MČ Praha Zbraslav č.j. 3554305 z 21.11.2005 

 dokumentace pojízdné čerpací stanice PHM a pro manipulaci s ropnými 

látkami v prostoru lomu 

 kniha odvodňování 

Uvedené doklady jsou organizací pravidelně revidovány a aktualizovány dle 

platného stavu, a s jeho obsahem jsou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, jichž se 

příslušný dokument týká. 

Provozovatel lomu musí především zajišťovat: 

 zamezení vstupu nepovolaným osobám do prostoru lomu včetně 

úpravárenského zařízení, a to ohrazením hrany skrývkového řezu 

a tabulkami s vyznačením zákazu vstupu 

 v mimopracovní době zabezpečit stroje a zařízení proti použití 

nepovolanými osobami 

 pravidelné a prokazatelné seznamování všech pracovníků v lomu 

s bezpečnostními předpisy a s předepsanou provozní dokumentací 

Uvedené činnosti zajišťuje vedoucí provozovny, popřípadě jím pověřený 

zástupce, kontrolu pak provádí závodní lomu a bezpečnostní technik. 
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4 Návrh na výstavbu technologické linky 

Vzhledem ke stávající situaci, finanční a časové náročnosti navrhované přestavby, 

předkládám návrh celé investice s možností rozdělení do tří etap. Po úplném dokončení 

úprav na technologické lince, bude možno rozdělit zpracování suroviny do tří režimů 

drcení. 

4.1 První etapa výstavby – sekundární drcení 

Hlavním důvodem této změny je současný stav drtiče KDH1500 na druhém 

stupni. Tento stroj je již 11 let v provozu a vzhledem k tomu, že přes tento technologický 

uzel jde veškerá produkce, je už dosti opotřebovaný. Podle mého názoru se na stávajícím 

nepříznivém stavu drtiče a jeho opotřebení podepsalo nejen celkové předrcené množství, 

ale i nerovnoměrné zaplňování drtící komory. Proto navrhuji pořízení nového drtiče 

a zároveň výstavbu zásobníku s podavači, mezizásobníku nad drtičem a konstrukcí 

s pasovými dopravníky potřebné k přepravě materiálu, a to z výše uvedeného důvodu 

nepravidelného plnění drtící komory [2]. 

Při výběru vhodného drtiče beru na vědomí skutečnost, že je potřeba pro zajištění 

denní výroby cca 4000 tun materiálu. Toto množství je nutno zpracovat cca za 10 hodin 

s ohledem na vytížení strojů v těžbě a pevných damperů navážejících surovinu. Drtič 

s vhodnými stupni drcení a výkonem je bezesporu stroj od výrobce METSO. 

 Jedná se o kuželový drtič typu Metso GP500S EC. Výkon drtiče je cca 400 – 500 

tun za hodinu a splňuje požadované parametry na podrcení a zdrobnění. Výhodou je 

skutečnost, že při výměně drtících nástrojů, pláště a kužele, není potřeba zalévací hmoty. 

Z ekonomického hlediska snížíme náklady spojené s výměnou a dosáhneme kratšího 

časového prostoje při výměně těchto nástrojů. Základní hmotnost stroje je 32 tun a je 

poháněn motorem o výkonu 250 kW.  

 Součástí drtiče je i nová automatika IC50 řízená PC. Ta zajišťuje optimální drtící 

proces a provozní bezpečnost stroje. Poskytuje detailní přehled o provozních datech, 

automaticky reguluje stroj při různých provozních stavech, umožňuje snadnou identifikaci 

případných poruch, kalibruje a automaticky kompenzuje otěr drtících nástrojů.  
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Výhodou této automatiky je, že už komunikuje v českém jazyce. To nám zaručuje 

minimalizaci neshod a nedorozumění s obsluhou. 

 

Obrázek 10 - kuželový drtič Metso GP500S EC v řezu (zdroj Metso Minerals) 

Surovinu plánuji navážet třemi dumpery, množství suroviny vzroste ze 

současného množství cca 300 - 400 t/hod na cca 550 t/hod. Z tohoto důvodu je potřeba 

odvádět přebytečný materiál, který nebude schopen navrhovaný drtič pojmout do 

zásobníku. K rozdělení suroviny bude sloužit vyrovnávací mezizásobník navrhovaný nad 

drtičem o objemu 50m
3
. Mezizásobník bude osazen dvěma podavači. Jeden podavač pro 

zásobování potřebného množství do drtiče a druhý podavač pro odvádění přebytečného 

materiálu na pas, který surovinu přemístí do hlavního velkého zásobníku. Konstrukci pro 

pasový dopravník přepravující materiály do zásobníků navrhuji pro dva nad sebou jdoucí 

pasy. Šíře dopravníků bude 800 mm. Na jednom bude materiál 4-40mm a na druhém 40-

90mm. Na druhý zmiňovaný pas bude dodáván přepad z mezizásobníku nad sekundérem. 

Frakce na těchto pasech budou produktem třídiče Dragon viz kapitola níže. 

Nově vzniklá směs suroviny podrcené po prvním stupni s „nepotřebnou“ frakcí 

40-90mm bude tedy přepravována do skládkového zásobníku. Z tohoto zásobníku pak 

bude možno zásobovat sekundární drtič a technologickou linku v době, kdy nebude 

surovina navážena do primárního drtiče.  
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Kapacita zásobníku je vypočtena na 800m
3
. Tento objem je maximálně možný 

a je dán stávající situací. Jsme omezeni konstrukcemi, vzdálenostmi a sklonem pasových 

dopravníků, které budou dopravovat přebytečnou surovinu do zásobníku. Zásobník 

navrhuji osadit dvěma podavači a to z důvodu lepšího vyprázdnění celkového 

skladovaného množství a zároveň možnost zastoupit jeden podavač druhým při odstávce, 

poruše a opravách.  

Jelikož stávající kapacita třídící linky je cca 280-350 t/hod. a mnou navržený drtič 

má výrobní kapacitu cca 450 t/hod., je nutná regulace na třídiči Dragon tak, aby 

nedocházelo k zásobování třídírny větším množstvím, než je schopna linka kvalitně 

přetřídit. Tuto regulaci navrhuji vyrobit za třídičem Dragon. 
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Obrázek 11 – schéma nově navržené technolog. linky 
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4.2 Druhá etapa Dragon 

Další úpravu navrhuji na technologickém uzlu, kde dochází momentálně k třídění 

a drcení po druhém stupni. Jedná se spíše o kalibrování zrn.  

Materiál podrcen ze sekunderu jde na třídič Dragon. Zde dochází k oddělení 

frakce 0-4mm, která je odváděna sběrným pasem na hlavní třídírnu. Mezisítná frakce 5-

22mm jde na již zmíněný kalibrátor BD12. Nadsítné padá rovněž na sběrný pas a materiál 

je přesouván na třídírnu k finálnímu třídění. Změna spočívá v demontáži a odstranění 

tohoto odrazového drtiče. Důvodem je malý stupeň podrcení, výroba velikého množství 

prachu 0-4mm, vysoké provozní náklady a za stávajícího stavu také veliká poruchovost 

a nespolehlivost. Dalším negativem je i poměrně veliká prašnost v prostoru kolem stroje. 

To je dáno způsobem zpracování materiálu v drtiči. 

Stávající pasové konstrukce na tomto technologickém uzlu nepotřebují žádné 

zásahy a změny. Materiál by byl přiváděn stejnou dopravní cestou jako doposud. Také 

konstrukce třídiče Dragon by zůstaly beze změny. Jak již bylo popsáno výše, jedná se 

o tříplošinový třídič, na kterém by došlo k novému osítování horních sítových ploch. Horní 

plocha by byla osazena polyuretanovými síty o velikosti oka cca 70mm. Zde bude vznikat 

frakce 63mm a větší. Tento materiál bude dle potřeby použit buď k odvodu do zásobníku 

zpět před sekundér a následně po smíchání s materiálem po prvním stupni drcení 

k předrcení na sekundéru, nebo se přepraví na třídírnu k finálnímu přetřídění a následnému 

prodeji. Plocha prostřední by byla osazena také síty z polyuretanu. Jejich velikost by byla 

40mm. Se zde vznikajícím materiálem by bylo postupováno stejně jako s nadsítným. Pro 

možnost volby poměru mezi materiálem určeným na třídění a drtěmi, které je potřeba 

znovu předrtit, navrhuji na konci třídiče Dragon vyrobit přesypy osazeny vibračními 

podavači. Jedním podavačem bude materiál posunován na dopravník, odvádějící materiál 

směrem k finálnímu třídění. Druhý podavač přemístí materiál na sběrný pas, který přesune 

drtě k dvojitému pasovému dopravníku a následně bude přepraven do zásobníku o objemu 

800m
3
. Podavači za Dragonem bude moci dispečer ovlivňovat poměr množství materiálu 

jedním nebo druhým směrem. Zbývající frakce 4-40mm bude přepravována novým 

pasovým dopravníkem na přesyp. Tento přesyp vyústí nad pasem dvojité konstrukce a dále 

bude pokračovat k zásobníku 800m
3
 před sekundér. Zde ale dojde k přesunu tohoto 
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výrobku do nově vybudovaného zásobníku o objemu 1000m
3
. Ten bude sloužit 

k zásobování třetího stupeň drcení. 

4.3 Třetí etapa – třetí stupeň drcení 

Poslední změna stávající situace se týká přemístění třetího stupně drcení. 

Momentálně se nachází v toku materiálu až za konečným přetříděním suroviny na hlavní 

třídící lince a až poté dochází k drcení viz technologické schéma. 

 Vzhledem k umístění druhého sekundárního drtiče SY 1045, který se používá 

pouze jako rezervní stroj, navrhuji místo něj osadit prostor novým strojem vhodným pro 

třetí stupeň drcení. Požadované parametry, které jsou: množství do 200 t/hod, vhodný 

stupeň podrcení a zároveň požadavek na tvarový index, splňuje kuželový drtič [4] typu 

Metso HP300 F. V prostoru, kde se nyní nachází třídič 212 navrhuji vybudovat 

mezizásobník o objemu 50m
3
, který bude zajišťovat plynule zaplněnou komoru drtiče 

HP300 F. Transport materiálu zajišťuje stávající pasový dopravník č. 210. Nad tímto 

pasem bude vybudován již zmiňovaný zásobník o kapacitě 1000m
3
 s vibračními podavači, 

do kterého bude přiváděn materiál po pasovém dopravníku na dvojité konstrukci frakce cca 

4-40mm ze stávajícího třídiče DRAGON.  

Po výměně těchto drtičů je nutná úprava pasu číslo M5, který je momentálně 

i jako reverzní. Do budoucna bude muset být tento pas rozdělen na dva. Nově vzniklý pas 

pod sekundérem bude materiál přepravovat na třídič DRAGON a pas pod terciérem bude 

odvádět materiál na hlavní třídící linku. 
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5 Základní technicko-ekonomické a ekologické 

zhodnocení 

Na základě zkušeností, cenových nabídek a dostupných informací odhaduji 

předběžnou investici tohoto projektu přestavby přibližně na 30 mil. korun českých. Tato 

částka se dá rozdělit na tři dílčí investice.  

První investicí jsou ocelové konstrukce, elektroinstalace, pasové dopravníky a 

zásobníky s podavači. Výši této investice odhaduji předběžně na 12 -15 mil. korun 

českých.  

Druhou investicí bude pořízení sekundárního drtiče. Pořízení sekundáru, včetně 

olejového hospodářství, montáží nového a demontáží starého drtiče a elektro prací 

odhaduji na cca 11mil. korun českých.  

Třetí investicí bude tercier. Cenu odhaduji na 6 mil korun českých, včetně 

olejového hospodářství, montáží nového a demontáží starého drtiče a elektro prací. 

Druhá a třetí investice je nutná z důvodu přirozené obměny strojního zařízení. 

5.1 Přínos pro provoz a zvýšení efektivity strojů 

V případě, že dojde k uskutečnění kompletní rekonstrukce a investic, dosáhne se 

několika zlepšení. Jako nejzásadnější považuji skutečnost, že nebude potřeba disponovat 

na lokalitě Zbraslav pěti pevnými dumpery. Jelikož se blíží konec životnosti jednoho 

stroje, stojí vedení společnosti před otázkou nutných investic za stroj CAT 773 E, který má 

k datu 31.3.2015 29 tisíc motohodin. Strategie firmy je výměna strojů, které mají cca 25tis. 

motohodin. Z tohoto důvodu je zde nutno, za stávající situace, investovat do pořízení 

nového stroje. Předpokládaná cena tohoto dumpera  je cca 15 milionů korun. Mohou tedy 

být tyto finance, které jsou určeny pro provozovnu Zbraslav přesunuty na přestavbu [4]. 

Dalším pozitivem, souvisejícím s omezením počtu strojů a zároveň efektivnějšího 

využití těch ostatních, je i pravidelná potřeba strojníků na obě směny. Vždy bude nutnost 

jednoho strojníka do těžby a tří řidičů na pevné dumpery. Tato skutečnost má i vliv na 

osazování posádek těchto strojů a to je bezesporu plus i pro životnost strojů. Zároveň tato 

situace usnadní také práci směnovým mistrům z důvodu jasně daných potřeb pro zajištění 

výroby. 
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5.2 Minimalizace stížností na svoz v odpoledních hodinách 

Vybudováním zásobníků v lince vznikne i možnost ovlivňovat dobu, kdy se bude 

hlavní linka zavážet surovinou. Budou–li zásobníky plné, nebude potřeba návozů a postačí 

pouze předrcovat zásobu rubaniny. Pokud nebude rubanina navážena, tak dojde ke 

značnému omezení hluku na komunikacích. Tento fakt hodnotím také za velmi dobrý i 

z důvodu omezení nutnosti návozu materiálu z horních etáží lomu [4]. To souvisí s blízkou 

osídleností u hranice DP. V odpoledních hodinách jsou již občané zpět z práce ve svých 

domovech a občas zaznamenáváme negativní ohlasy na navážení materiálu v podvečerních 

hodinách.  

V tuto dobu, kdy nepojede primární drtič KKD a později ani uzel sekundární, je 

možno věnovat se opravám a údržbě technologii v daných pozastavených prostorách. 

5.3 Kvalita finálních frakcí 

Zakomponováním zásobníků a mezizásobníků s podavači vznikne možnost 

přesného regulování množství drceného kameniva na třídírnu nezávisle na množství 

návozu rubaniny. Plynulým přísunem kameniva do drtících komor a následujícím 

správným zaplněním dojde i k lepšímu podrcení a tím i k lepšímu tvarovému indexu, na 

který je dbán v poslední době velký zřetel ze stran odběratelů [2]. 

Dále pak vybudováním uzavřeného okruhu u sekundárního uzlu a přesunutím 

tercierního drtiče ze stávajících prostorů do místa, kde se momentálně nachází rezervní 

drtič SY 1045, dojde k veškerému drcení kameniva před samotným finálním tříděním. Tím 

se podstatně zkrátí dopravní cesty po pasových dopravnících, což bude mít velmi pozitivní 

vliv na ekonomiku. To se projeví v menším opotřebování dopravních cest, kudy se 

materiál pohybuje. Jsou to samotné pasové dopravníky, síta a třídiče, skluzy a přesypy 

a v neposlední řadě zásobníky hotových výrobků a podavačů. Velmi těžko lze vyčíslit 

úsporu v el. energii, avšak tato změna se projeví i na výši její spotřeby při procesu 

zpracování v kladném směru. Přesunem tercierního stroje vznikne i možnost odstavení 

a odstranění stávajícího kalibračního drtiče BD12. Provoz tohoto kalibrátoru je 

ekonomicky náročný a zároveň dosti prašný. Díky jeho charakteru drcení vzniká velké 

množství frakce 0-4mm, což se v posledních letech projevuje jako nežádoucí. 
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Závěr 

Výhradní ložisko Zbraslav je důležitý zdroj stavebního kameniva pro Prahu 

a Středočeský region, jehož výroba hraje nezanedbatelnou roli při zásobování staveb 

infrastruktury, betonáren a obaloven. Proto považuji za důležité, aby byla jeho exploatace 

co nejracionálnější s minimalizací všech negativních vlivů ohrožujících plynulost tohoto 

provozu. Jedním z cílů, jak toho dosáhnout, je aplikace zavádění moderních metod při jeho 

dobývání a zpracování, které zajistí nejen vyšší hospodárnost tohoto provozu, zvýší kvalitu 

hotových výrobků, ale i zvýší úroveň bezpečnosti práce. Spolu s tím je také úzce 

spjato snížení negativních dopadů na okolí a jeho životní prostředí, což považuji za velmi 

důležité vzhledem k tomu, že jde o území ležící v bezprostřední blízkosti osídlené části 

Praha Zbraslav. I když v této věci dobývání ložiska bylo hodně vykonáno, od počátku 

vzniku společnosti KÁMEN Zbraslav spol. s r. o., v současné době KÁMEN Zbraslav, a.s., 

je třeba pro zásadní dovršení tohoto procesu vyřešit i problematiku efektivnějšího 

dobývání bilančních zásob suroviny. Po důkladném zhodnocení dané situace jsem tento 

problém vyřešil zakomponováním modernějších stojů a zařízení k stávající úpravárenské 

lince se záměrem zefektivnit těžbu a technologii zpracování s cílem zlepšit ekonomiku 

a prosperitu provozovny Zbraslav. Myslím, že tato práce splňuje očekávání. Diplomová 

práce je navržena racionálně a v budoucnu bude přínosem nejen z ekonomického pohledu, 

ale i z technologického hlediska. 
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